
 

 

Warszawa, dnia 02.04.2019 r. 

 
……………IBE/42/2019…………….………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 
 
 
 

 Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych  

 
 
Nazwa zespołu ZRK (Projekt: Prowadzenie i rozwój ZRK) 
 

W dniach 06.03.2019 r. do 02.04.2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

Wykonania recenzji opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla 

szkolnictwa wyższego (język opisów: polski i angielski). 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 06.03.2019 r. na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 1171260  
została złożona następująca oferta: 

 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty 
brutto 

ilość 
przyznanych 

pkt 

Data wpływu 
oferty 

1.  
Joanna Tuleja 59.200,00 zł 90,00 

 
2019-03-20 

 

 
Na podstawie pkt 7 ogłoszenia z Wykonawcą zostały przeprowadzone negocjacje w zakresie 
ceny oferty. Wykonawca w pierwszej ofercie przedstawił cenę 68.600,00 zł brutto. 
 
 
Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu.  
 
 
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

1. Cena – 80 pkt 

W kryterium „cena za jedną recenzję” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta 
zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:  

Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80): cena oferty ocenianej  

Umowy zostaną podpisane z Wykonawcami, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, aż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia lub puli recenzji do przygotowania. 

Jedna recenzja będzie obejmowała średnio 140  opisów w języku polskim i angielskim. 

Zamawiający planuje wykonanie recenzji około 1400  opisów, tj. łącznie 10 recenzji. 

Całkowite wynagrodzenie każdego Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie iloczynu ceny 
jednostkowej za recenzję oraz liczby zleconych recenzji.  

2. Doświadczenie uzupełniające - 20 pkt. 

Dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w zakresie przygotowywania lub 
recenzowania w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 programów kształcenia na 

http://bip.ibe.edu.pl/


 

 

dowolnym kierunku studiów (wykaz wraz z podaniem imienia i nazwiska autora lub 
współautora, nazwy uczelni, kierunku studiów, okresu wykonania pracy). 
Za każdy program kształcenia, spełniający powyższe wymagania, opracowany przez osobę 
wskazaną do realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca otrzyma 10 pkt., łącznie nie 
więcej jednak niż 20 pkt (Wykaz) 

 
W kryterium „Doświadczenie” – ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej w 
wykazie dołączonym do formularza oferty, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 5. 

 
Zamawiający informuje, że nie będzie oceniał tych samych programów kształcenia 
wskazanych w pkt. 4.2, które Wykonawca wykazał w warunkach udziału w postępowaniu. 
 
W przypadku, gdy oferta składana jest przez podmiot, który wskazuje do realizacji 
przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas wykazanie tego samego 
programu kształcenia nie będzie punktowane odrębnie. 
 
Powyższe kryteria jest oceniane w odniesieniu do całego zespołu łącznie, co oznacza, że 
jeden członek zespołu może być autorem wszystkich wskazanych programów kształcenia.  
 
Zamawiający dokona wyboru ofert i podpisze umowy maksymalnie z pięcioma pierwszymi 
wykonawcami, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów do wyczerpania liczby wszystkich 
recenzji, objętych zamówieniem.   

 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  
Joannę Tuleję 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta złożona przez: Joannę Tuleję została uznana za najkorzystniejszą ze względu na 
najwyższą liczbę zdobytych punktów.  
 
 


